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In de Reis door Midden-Sumatra heb ik in de opnoeming der

Lepidoptera, wellie in 4880 het licht zag, op p. 68 eene nieuwe

soort van Gli/phoiles , onder den naain van Pleperslalis besclireven
,

die in deel XXVI (^1883) van het Tijdschr. voor Entomologie op p. 143

op nienw is vermeld (van Celebes) en aldaar op pi. 8, lig. 14
,

is afgebeeld. Op de laatst aangehaalde plaats zeide ik, dat ik ook

nog eene aan Viepersialis verwante (r/j//;//or/<^<s' van de Pliilippijnsche

eilanden bezat, die zich onderscheidde door anders gevormde tweede

witte voorrandsvlek der voorvleugels. iMisschien is zij dezelfde, die

de heer Moore in de Lep. of Ceijlon
, p. 323, pi. 180, f.4, later

(in 1886) onder den naam van Itysdïs heeft gepubliceerd eu die

ook dezelfde zou zijn als de Itysalïs van Walker; maar diens be-

schrijving is zóó oppervlakkig, dat zij op eene geheele reeks van

verwante soorten past, zooals b. v. de heer Meyrick er eene in

de Trans. Ent. Soc. of London 1884, p. 298, uit Australië heelt

beschreven als Glypli. excelsalis. Het best is dus ,
om Moore als

auteur van Itysalis te laten gelden. Ik kan evenwel thans niet

uitmaken , of deze soort dezelfde is als mijne bovenverujclde Gly-

phodes van de Philippijnen.

Behalve de twee (of drie) bovengenoemde, na verwante soorten,

heb ik er nog eene leeren kennen van Java —waar intu.sschen

PlepersiaUs voor eenige jaren door Mr. Piepers ook is ontdekt.

De heer Piepers zond van die nieuwe soort in 1889 een zeer gaven
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en frisschen man , op West-Java , in de Preanger gevangen. Ik

zou deze soort , die ik jaculalis noem , nog wel onbesciireven ge-

laten hebben, ware het niet dat ik onlangs een tweede exemplaar
,

mede een $ en wellicht ook van Java, voor iemand met mijn'

collectie-naam determineerde en dus beter vind haar nu te pu-

bliceeren.

De vlucht der beide exemplaren is 27 en 29 mm. en de grootte

dus ongeveei' als Piepersialis , die in dit opzicht varieert, want

Mr. Lucassen zond een Javaansch $ (Tegal) van niet meer dan

23 mm. vlucht. Palpen buitenwaarts giauwbruin, met witten

onder- en bovenrand. Zij zijn tweemaal zoo lang als de kop, iets

langer en spitser dan bij Piepersialis. Sprieten bruingrauw , iets

lichter geringd, de wortel vuilwit als de schedel, de halskraag

en de schouderdeksels. Voorhelft der laatsten met eene breede

donker grijsbruine streep. Thorax-rug grijsbruin.

Vleugels gevormd als bij Piepersialis (verg. de afb.). De grond-

kleur der voorvleugels is echter meer grauw dan omberbruin; men

merkt dan ook in de kleur van den achterrand geen verschil op.

Langs diens wortelzijde loopt, evenals bij Piepersialis, eene weinig

smallere glanzig lichtpaarse streep. Cel la is langs den binnen-

rand tot drie vierden barer lengte, van af' het adersprankje onder

ader 1, vei'volgens smaller, onzuiver wit; op twee vijfden is deze

witte streep door een tand der grauwbruine grondkleur bijna af-

gebroken ; daarachter ziet men een wit dwarsstreepje , dat tot

ader 1 reikt. Aan den voorrand ziet men eerst eene zeer flauwe

schuine lichtere lijn, dan eene even schuine spitse witte, aan den

voorrand doffe, verder glanzige streep, tot in cel ló. Zij is smaller

dan dezelfde bij Piepersialis. Dwarsader met een fijn paars lijntje
,

daaronder (in cel ib) eene fijne witte teekening als eene grieksche w.

Vervolgens komt eene tweede spitse witte streep, die echter steiler

is — even als bij Piepersialis —maar zij is veel smaller dan

daar, niet breeder dan de eerste en zij heeft op het midden der

buitenzijde een' groeten spitsen tand, die bijna zoo lang als het

bovengedeelte der streep is. Langs de wortelzijde der lichtpaarse

streep loopt eene fijne witte lijn, die echter tot aan den tand der
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voorgaande witte streep dikker en getand is, wat niet het geval

is bij Pie]iersialis. Zij is ook , Jjehalve aan de spits van den tand
,

overal ver van de witte streep verwijderd. Franjelijn fijn wit, de

franje geheel grijsbruin.

Achtervleugels als bij Piepersialis, maar het wit vuiler, met

gelen glans en de donkere, half lichtpaarse en grijsbruine achter-

rand aan de wortelzijde slechts door eene —vooral van den voor-

raad tot ader 4 — zeer onduidelijke witte lijn en korte, lijne

grijsbruine langslijntjes begrensd. Franjelijn wit, fijn grijsbruin

gezoomd , de franje bruingrijs. Onderzijde der vleugels als boven

gekleurd en geteekend, maar flauwer.

Achterlijf wit , op den rug bruingrijs , de staartpluim donker

grijsbruin. Borst en pooten wit, de laatsten aan de buitenzijde iets

donkerder bestoven.

De afbeelding van Piepersialis in het Tijdschrift is vrij goed
;

alleen is het bruin te donker en het paars op voor- en achter-

vleugels te rood. In kleur of teekening varieert deze soort niet.


